Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 04.04.2018 r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie gości i członków Komisji.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Przyjęcie protokołu z dnia 28.03.2018 r.
6. Analiza posiedzeń Komisji w sprawie kontroli działalności GCI.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1 – 3.
Przewodniczący Komisji G. Łukszo otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Powitał członków
Komisji i stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności.
Ad. 4.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Protokół z dnia 28.03.2018 r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 6.
Członkowie Komisji przygotowując się do analizy wykonania budżetu za rok 2017 dokonali
podziału między siebie zagadnień budżetowych, które przedstawią na kolejnym posiedzeniu
Komisji.
Radny M. Przybylski odczytał protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej, na których omawiano
sprawy dotyczące GCI. Odczytano również analizę dostarczoną przez GCI dotyczącą ilości
abonentów i materiały zgromadzone w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych.
Radny M. Przybylski – GCI prawdopodobnie będzie głównym operatorem powstającego
osiedla Złotniki Park, ok. 500 potencjalnych klientów.
Radny W. Majewski – w okresie swojej działalności, tj. 9 lat, powinni całą gminę
zinformatyzować. Spółka nie przynosi zysków, a jest stratna. Jest to dla mnie rzecz niepojęta
i jest to żenujące. Wszyscy operatorzy korzystają z istniejącej kanalizacji teletechnicznej, a w
przypadku GCI jest permanentna budowa kanalizacji sieci pierwotnej. Trzy pierwsze lata
działalności spędzono na budowie kanalizacji, a nie pozyskiwano klientów. Przed moim domem
znajduje się studnia kablowa, obok szafka z rozdzielnią światłowodową – rurka jest
wyprowadzona pod sam mur. Gdybym teraz zadzwonił do GCI, to dowiedziałbym się, że nie
ma możliwości technicznych na podłączenie. Będę składał pismo w najbliższym czasie do Spółki
o uzupełnienie brakujących informacji.
Przewodniczący KR – w Biedrusko firma Echo-Star położyła światłowód.

Radny W. Majewski – prezesi mówili o potrzebie wydzierżawienia dwóch włókien do
Biedruska, a potrzebne jest tylko jedno. Miesięczny koszt, to 2 tys. zł.
Radny M. Przybylski – w Gminie jest 2,5 tys. końcówek. Nie widzę akcji marketingowej
mającej na celu pozyskanie tych klientów atrakcyjną ceną. Przypuszczam, że poniesione
nakłady nie są małe.
Radny W. Majewski – ta oferta musiałaby być korzystna, a nie jest. Porównuje to każdego
roku i za każdym razem wychodzi mi drożej. Opłaty przejścia są kolosalne – ok. 600 zł. Cena
blokuje przejście do GCI od innych operatorów.
Radny M. Przybylski – podatki mieszkańców idą na Spółkę i ludzie spodziewają się z tego
tytułu ceny konkurencyjnej.
Radny W. Majewski – wszyscy działamy w biznesie. Czy na dzień dzisiejszy ktoś mógłby
sobie pozwolić na 9-letnią działalność na stratach ?
Radny M. Przybylski - udzielenie rzetelnej odpowiedzi nie jest proste. Prowadziliśmy
rozmowy z GCI jako zarząd osiedla Złotniki-Osiedle na temat przyłączy, ale nie ul. Obornicką,
a ulicami wewnątrz osiedla m. in. Jelonkową, Zieloną, Kochanowskiego. GCI skablowało całe
osiedle i zaznaczam, że inny operator komercyjny nie chciał się tego podjąć. Przypuszczam, że
Złotniki przyczyniły się do tego, że wyniki finansowe spółki poszły w dół. Mimo to jednak 2,5
tys. kocówek pozostaje przy jedynie 800 klientach. Koszty podłączenia są wysokie, a w
przypadku spółki komunalnej zysk nie jest kategorią najważniejszą. Pojawia się pytanie o
granice akceptacji tego stanu rzeczy.
Radny W. Majewski – jest ok. 700 klientów prywatnych i ok. 100 biznesowych. Do mnie to
nie przemawia. Jeżeli ode mnie by to zależało, to Spółkę bym sprzedał. Wójt powołuje spółkę
i w niej, z dwóch informatyków gminnych, robi prezesa i wiceprezesa, a dzisiaj zatrudnia
ponownie w urzędzie informatyków! Nie rozumiem tego. Gmina powinna się tego bagażu
pozbyć.
Radny M. Przybylski – oczywiście powinien być to proces przemyślany i nie gwałtowny.
Sama rada nadzorcza generuje koszt 54 tys. zł.
Po posiedzeniu KR zostaną sformułowane główne tezy do wystąpienia pokontrolnego.
Kolejne posiedzenie KR ustalono na 13.04.2018 r., godz. 8.00.
Ad. 8 - 10.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała:
Przewodniczący:
Justyna Krawczyk

Grzegorz Łukszo

